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REGRAS DO CONCURSO DE MODELOS H&H 10 ANOS 
 
Quer fazer parte deste TIME e ser o décimo MODELO do H&H 10 ANOS? Confira todas as regras e condições deste concurso 
cultural! Vamos começar a falar do HELL & HEAVEN em 2018! Ainda mais em um ano tão especial com uma GRANDE Edição 
Comemorativa de ANIVERSÁRIO deste que se transformou no MAIS AGUARDADO festival, REFERÊNCIA na América Latina, 
atraindo todos os anos um público de literalmente TODOS os estados do Brasil e de diversas cidades do exterior... muitas 
HISTÓRIAS em dias MÁGICOS nos aguardam! 
 
O que eu tenho que fazer? 
- O candidato deverá enviar um e-mail para hh10anos@hhentretenimento.com.br com nome completo, idade, cidade onde 
reside, link de seu Instagram e Facebook pessoal, bem como responder à pergunta: “Porque você quer fazer parte do time de 
modelos do H&H 10 ANOS?”. 
- O candidato deverá compartilhar em modo público em sua página pessoal do Facebook o vídeo teaser de making of da 
campanha do H&H 10 ANOS (https://youtu.be/lDDHD2kuQ10) com a hashtag #TimeHH10Anos e a frase: “Eu quero fazer 
parte deste TIME e ser o décimo modelo do H&H 10 ANOS”. 
 
O que eu estarei de acordo automaticamente ao participar deste concurso? 
- O candidato deverá ser do sexo masculino com idade acima de 18 anos. 
- O candidato declara residir no Brasil e estar disponível para viagens. 
- O candidato declara ainda que cumpre as premissas pré-estabelecidas da campanha: ser GAY, ter alta penetração em redes 
sociais (ex. muitos seguidores especialmente no Instagram e Facebook), bem como conhecer ou já ter ido em alguma edição 
do festival HELL & HEAVEN anteriormente. 
- O candidato está ciente de que se trata de um concurso cultural, cujo critério de escolha do vencedor é subjetivo de 
exclusivo critério da H&H Entretenimento, de acordo com premissas pré-estabelecidas, bem como de acordo com sinergia 
conceitual de padrões e de estilo fotográfico da campanha do H&H 10 ANOS e também de acordo com avaliação da resposta 
da pergunta a ser enviada por e-mail e do compartilhamento do vídeo supra mencionados. 
- O candidato poderá ser questionado futuramente sobre aspectos relevantes para participação na campanha (foto e vídeo) 
do H&H 10 ANOS e, caso seja o ganhador, assinará contrato com a H&H. 
 
Qual será o prêmio e as etapas deste concurso? 
- Serão escolhidos DOIS novos modelos para integrarem a campanha do H&H 10 ANOS! 
- Os ganhadores receberão como prêmio a participação em etapas futuras do ensaio fotográfico da campanha H&H 10 ANOS 
(individualmente e/ou em grupo), bem como ganharão seu pacote individual para os festivais H&H Bahia 2017 (aéreo e 
terrestre) e H&H 10 ANOS em 2018 (exclusivamente terrestre), exceto adicionais ou extras, com hospedagem em hotel de 
convidados em apartamento com demais modelos e equipe da campanha. 
- Os ganhadores não receberão qualquer tipo de remuneração em espécie e/ou cachê para participação da campanha, bem 
como cederá o material fruto do ensaio fotográfico, autorizando expressamente, a título gratuito, a veiculação de sua imagem 
em todos os tipos de mídia, bem como se comprometerá em postagens da campanha em todas as suas redes sociais pessoais. 
- Os ganhadores deverão estar disponíveis para viagens para a realização de seu ensaio (foto e vídeo) seja individual e/ou em 
grupo de Novembro/2017 a Março/2018. 
- Este concurso cultural será realizado de Julho a Setembro de 2017, bem como a seleção acontecerá em Setembro de 2017 e 
o anúncio dos ganhadores acontecerá em Outubro de 2017. 
 
Ao enviar o e-mail e participar deste concurso cultural, o candidato declara automaticamente estar DE ACORDO com todas as 
regras e condições acima descritas, bem como declara que esta ação trata de um concurso cultural, não possuindo qualquer 
vínculo com o Facebook Inc ou suas empresas subsidiárias, isentando desde já a H&H Entretenimento de quaisquer 
responsabilidades neste sentido. BOA SORTE! 
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